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A MAGYAR KATONAI VEZETÉS SZEREPE 
A SZOVJETUNIÓ ELLENI HADBALÉPÉSBEN 

ötven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország hadbalépett a Szovjetunió 
ellen. E sorsdöntő lépés indokaival, körülményeivel, a magyar történetírás — így 
jelen tanulmány szerzője is — sokat, az események súlyának megfelelően fog
lalkozott. A kutatómunka eredményeként ismertté vált források nyomán érle
lődő s a napi politika által elvárt szemlélettől és hangsúlyoktól függetlenedő 
kutatók mind objektívabban közelítették meg az eseményeket s az abban köz
rejátszók személyiségét, tetteik indokait. Ma már csak a kassai boimbatámadás-
nak, mint az események egyik döntő mozgatórugójának körülményei várnak 
megnyugtató feltárásra. Ez új megvilágításba helyezhetné az eseményeket, meg
szüntetve a találgatásakat, kiegészítve a még hiányos mozaikképet. Egyelőre 
azonban a történész csak arra vállalkozhat, hogy — leporolva jegyzeteit és iro
mányait — legjobb jelenlegi tudása szerint ismét összefoglalja az eseményeket. 

* 

A magyar katonai vezetés 1941 tavaszán már akkor nagy figyelmet szentelt 
a szovjet—német viszonynak, amikor a hivatalos német politika még nem te
mette el az Anglia elleni német invázió tervét. Sztójay Döme berlini magyar 
követ január—februári jelentései szerint az egyre erősebb katonai erővel ren
delkező Németország keleten és a Balkánon a nyugalomra törekszik, katonai 
mozdulatai védelmi jellegűek. Sztójay Homlok Sándor ezredes, magyar katonai 
attaséra is hivatkozott, aki Haider vezérezredessel a német hadműveleti elgon
dolásokról beszélgetve szintén arra a megállapításra jutott, hogy a szigetország 
elözönlése a jobb idő beálltával megtörténik.1 Ugyanakkor figyelemre méltó 
Sztójay Homlokkal egyező megállapítása is: amennyiben mégsem kerül sor a 
partraszállásra, úgy „előtérbe fog lépni Szovjet-Oroszország likvidálása, azaz 
a Keletnek Németország további ellátása szempontjából való megszervezése".2 

Homlok ugyanis szorgalmasan gyűjtötte a Barbarossa-tervvel kapcsolatos infor
mációkat és jelentette azokat feletteseinek. Ezek és más csatornákból szárma
zó hírek nyomán, Werth Henrik gyalogsági tábornok, a magyar vezérkar főnöke 
számára egyre bizonyosabbá vált, hogy a német hadsereg a Szovjetunió megtá
madására készül. A részletek további felderítés tárgyát képezitek, valamint 
az is, hogy ebben Németország miért nem számít Magyarország részvételére. 
Egy 1941 februári, a vezérkari tisztek jelenlétében tartott harcászati meg
beszélésen Werth már ki is fejtette: „Vegyék az urak nagyon komolyan az itt 

1 Diplomáciai iratok Magyaroroszág külpolitikájához 1936—1945. I — V. k. (A továbbiakban: 
DIMK) (összeállította és sajtó alá rendezte: Juhász Gyula) V. k. 882. o. (587. sz. irat) 

2 Uo. 889. O. (589.) 



hallottakat, bizalmasan közölhetem, hogy rövid időn belül sor kerül egy német— 
orosz háborúra, amelyben nekünk is kötelességünk részit venni."1 A jelenlévő 
Kádár Gyula vezérkari ezredes és tiszttársai meglepetten hallották ezt a lehe
tőséget, hiszen a német—szovjet megnemtámadási egyezmény érvényben volt. 
Wert'h erre való tekintettel is szorgalmazta a honvédség felszerelésének fejlesz
tését, s nem utolsó sorban az erődítések építését a Kárpátokban. Ezt előző év 
októberében meg is szemlélte és jelentős előrehaladást konstatált.'1 

A vezérkar főnöke által szorgalmazott adatgyűjtés kétségtelenül valószínű
sítette egy Szovjetunió elleni német támadás lehetőségét, Hitler és a német poli
tika azonban elzárkózott minden ezzel kapcsolatos információ elöl. Ennek oka 
aligha magyarázható a február 5-i vezérkari értekezleten Haider előtt tett azon 
kijelentésével, miszerint, amennyiben az angolbarát magyarokat bevonná a terv
be, arról 24 óra múlva az angolok is értesülnének. ' Hasonlóképpen azzal a — 
Paulusnak tulajdonított — megállapítással sem, ami szerint Hitler a draho-
byczi olaj vidéket nem akarta odaígérni a magyaroknak, s az vezette dönté
sében.'' Ilyen magyar kívánság ekkor fel sem merült. Az ok minden bizonnyal 
a magyar—román viszonyban keresendő. Hitler, ellentétben a magyar kor
mánnyal, az erdélyi revízió kérdését a bécsi döntéssel lezártnak tekintette. Az 
amúgy is gyengén felszerelt magyar csapatok közreműködését egyelőre nem 
tartotta szükségesnek, ezzel szemben a román 'területről támadó német csapa
tok jobbszárnyán felvonuló két román hadseregét annál inkább. Fontos volt 
a román olaj és felvonulási terület is. A románoknak könnyű volt megígérni 
a galíciai, bukovinai és besszarábiai területek visszaadását. Az erdélyi ellen
revízió pedig konkrét ígéret nélkül is komoly helyet kapott a román elképzelé
sekben. A magyarok bevonásának kilátásba^helyezése zavarta volna a romá
nokkal szembeni elvárásokat. Az sem lehetett kétséges Hitler előtt, hogy magyar 
részről mindent meg fognak tenni, hogy csatlakozhassanak a hadjárathoz. 
Hiba lenne tehát lehetőséget nyújtani arra, hogy a magyar kormány az együtt
működésért újabb kompenzációt kérhessen.7 Magyarország megfelelő politikai 
biztosítékok ellenében, ha erre szükség van, minden német követeléssel egyet 
fog érteni, mondta Hitler HaJdernek a már említett február 5-i vezérkari ér
tekezleten.8 

A Jugoszlávia elleni német támadás s az ebben való magyar részvétel csak 
megosztotta, de nem terelte el a magyar vezérkar figyelmét a szovjet—német 
viszony alakulásáról, a Magyarország területét is érintő német csapatmozgá
sokról. A magyar—szovjet viszonyra árnyékot vetett a Jugoszlávia elleni had
balépés. Visinszkij helyettes külügyi népbiztos április 12-én kifejezte Kristóffy 
magyar követnek a szovjet kormány elégedetlenségét a magyar lépésért. Ugyan
akkor nem tiltakozott a határ menti szovjet csapatösszevonások miatt fogana
tosított magyar katonai intézkedésekért. A Jugoszlávia elleni akció fedezésére 
Werth mozgósította a Kárpátokban az 1. hegyi dandárt, a haitárvadász alakula-

3 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Bp., 1978. 360. o. 
4 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Ein. Vkf. 1. 1941/4784. 
5 C. A. Macartney: October Fifteenth. A History of Modern Hungary, 1929—1945. I—II. k. Edin

burgh, 1961. I. k. 461. o. 
6 Vollmacht des Gewissens. Frankfurt — Berlin, 1965. 213—214. o. 
7 Bárdossy László: A nemzet védelmében. (Svájc), 1976. 39. o. 
8 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), 1940—1945. 

(a továbbiakban: Kriegstagebuch) I—IV. k. Frankfurt am Main, 1961. I. k. 299. o. 
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tokat, s békeálilomáshelyén a VIII. hadtest alakulatait." A magyar hírszerzés 
április 20-i értékelésében megállapította, hogy március közepe óta szovjet csa-
pateltolások észlelhetőek a magyar—orosz határterületen. A határerődítéseket 
a szovjetek megerősítik és megszállják. A határőrszolgálatot megerősítették. 
A motorizált dandárok számát kettővel megemelték. így 10 lövész-. 2 lovas 
hadosztály és 5 gépesített dandár helyezkedik el a magyar határral szemben. 
A csapatok helyzete csak annyiban változott, hogy a motorizált dandárokat 
előbbre vonták. 

A vezérkar, értékelve a helyzetet, levonta a következtetést: a német—orosz 
viszonyban növekvő feszültség tapasztalható. Emögött az angol propagandát 
vélték felfedezni, amely mindent megtett, hogy a Szovjetuniót egy Németor
szág elleni beavatkozásra rábírja. Azt a hírt terjesztik, hogy Németország meg
fogja támadni a Szovjetuniót. A szovjet hadsereg egy nagyszabású háború meg
vívására egyelőre nincs felkészülve, mindenképpen el akarja kerülni az ösz-
szeütközést. Orosz támadó szándék jelenleg nem áll fenn. Az orosz katonai in
tézkedéseket — így a magyar határ mentén levőket is — védőleges óvintéz
kedésnek lehet tekinteni. Mindenesetre, amennyiben a feszültség nem enyhül, 
további szovjet katonai előkészületekkel kell számolni. „Ebben az esetben ezek 
a katonai előkészületek a magyar határral szembeni területen veszélyes hely
zetet teremtenének. Német—orosz háborús konfliktus esetén ugyanis számolni 
kell azzal a lehetőséggel, hogy az oroszok a német támadás megindulásakor 
esetleg meg fogják kísérelni a Kárpátalja megrohanását."10 

A szovjetekkel szemben eleve bizalmatlan magyar katonai vezetés tehát a 
szovjet stratégia részeként nem tartott kizártnak egy, a Kárpátokban bekövet
kező ellencsapást német támadás esetén. Ez utóbbi a német csapatmozgásokról 
folyamatosan érkező jelentések és politikai hírek nyomán igen valószínűnek 
látszott. Werth vezérezredes (tettre kész volt: a magyar hadsereget nem érheti 
felkészületlenül a német támadás, amihez csatlakoznia kell. Úgy ítélte meg. 
ez aligha lenne ellenére a magyar kormánynak, de a német vezetésnek sem. A 
német hadsereg legújabb sikerétől elkápráztatott és a területgyarapodás nyo
mián boldog kormányzó támogatásában is bízva elhatározta, minden alkalmat 
megragad, hogy felajánlhassa a magyar csapatok részvételét a részleteiben 
ugyan még ismeretlen, de immár aligha kétséges Szovjetunió elleni hadjáratban. 
A német hadvezetéssel való kapcsolat még fokozottabb elmélyítése jó eszkö
zének látszott a Himer-féle bizottság, mely Werth szerint is minden bizonnyal 
nemcsak azért maradt Magyarországon, hogy irányítsa a jugoszláv hadjáratban 
résztvett és átcsoportosításra kerülő alakulatok gyors átszállítását magyar te
rületen, hanem azért is, hogy a német hadvezetés szándékának megfelelően 
állandó és közvetlen kapcsolatot tartson fenn a két vezérkar között. Werth előtt 
már nem volt titok, hogy a német katonai vezetők — így Braučhitsch, Haider — 
véleménye változatalanul nem egyezik meg Hitlernek a magyar részvételt me
reven elutasító felfogásával. Egy, még március 14-én tartott, a Barbarossa vég
rehajtásában részt vevő Dél Hadseregcsoport feladatát meghatározó vezérkari 
értekezleten a közvetlenül a Kárpátoktól északra támadó 17. hadsereg hadmű
veleti feladataival kapcsolatosan felmerült, hogy a magyarokat és a szlováko-

9 Kriegstagebuch des Deutschen Generals beim Oberkommando der Kgl. Ungar. Wehrmacht. 
(Közreadta: P. E. Schramm) A napló magyar fordítása megjelent a Századok 1965. 6. szamában. 
(Ford. : Kun József) (a továbbiakban : Századok) 1230. o. 

10 HL Ein. Vkf. 1. 1941,5351. (Ein. Vkf. 2. 1941 15577.) 
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kait két nappal a Barbarossa megindulása előtt mobilizálni kell és meg ikell őket 
indítani. A feladatuk az lenne, hogy a hegyek előterében, a hadsereg jobbszár
nyán biztosító hadosztályként „zajt csapjanak". Hitler nem adott helyt ezeknek 
az elképzeléseknek, ő a magyarok szerepével kapcsolatos álláspontját nem volt 
hajlandó megváltoztatni. Sőt, két nappal később ismét kitört a magyarok ellen, 
akiket nem tartott megbízhatóknak: semmi okuk sincs Oroszország ellen fel
lépni. * 

Hitler döntésének megfelelően Haider megváltoztatta a Heeresgruppe Süd 
felvonulási tervét. A hadseregcsoport valiamennyi gépesített csapategységét 
Lublinál kellett koncentrálni, s a Dnyeszter-vonalat keletről megnyitni, mia
latt a román Szeret és Prut fronton az ellenséget zavaró támadásokkkal lekötik. 
így számos páncélos és gépesített hadosztály kivonása Romániából alapos vál
tozást hozott a tervezésben.M Ennek megfelelően a 12. hadseregnek a jugoszláv 
hadjáratban döntő erejét képező 1. páncélos csoport 8 páncélos és gépesített 
hadosztályát nem Romániába, hanem gyors ütemben Lengyelországba szállí
tották. A Romániában levő 11. hadsereget így páncélos erők nélkül hagyták, 
s mindössze a 12. hadsereg három gyalogos hadosztályával erősítették meg. 
Hitler csupán az iránt érdeklődött Haldermál, hogy a rutén határ védelmét elég 
erősnek tartja-e ahhoz, hogy ott lehetetlenné váljék az orosz csapatok esetleges 
áttörése és ezzel a német szárnyak veszélyeztetése. Az OKH vezetői tartottak 
ettől, különösen, mivel Hitler intézkedése következtében a hadseregcsoport déli, 
Romániából támadó szárnya meggyengült, s kérdésessé vált, hogy az elvárt 
lendülettel tud-e támadni. Félő volt, hogy ha a 17. hadseregtől délre keletkező 
vákuumot magyar területről kiindulva nem tudják betölteni és az ott lévő szov
jet erőket lekötni, veszélybe kerül a hadseregcsoport levegőben lógó jobbszárnya. 
Az április 30-i vezérkari megbeszélésen, amikor Hitler véglegesen június 22-ben 
határozta meg a Barbarossa-hadművel et megkezdésének időpontját, Haider a 
fenti megfontolásokból kifolyólag ismét felvetette Hitlernek, amennyiben a 
magyar csapatok nem is kapcsolódnak be a hadműveletekbe, legalább kérjék fel 
Magyarországot, engedje meg a német csapatok felfejlődését területén, hogy in
nen is átléphessék a Kárpátok védvonalát.12 Rundstedt tábornok, a Heeresgruppe 
Süd parancsnoka annyit kért, hogy legalább egy csoporttal magyar területről 
támadhasson.I:! Haider és Rundstedt felvetését Hensinger tábornok, az OKH 
hadműveleti osztályának vezetője is támogatta. Hitler válasza változatlanul 
elutasító volt, mondván, hogy a magyarok ahhoz úgysem járulnának hozzá. 
A továbbiakban a magyar katonai szerepet szóba sem lehetett hozni. 

Werthnek nem szegte kedvét a dolog alakulása. A német vezérkar nemhiva
talos csatornáin keresztül folyamatosan tájékozódott a Hitler és katonái kö
zötti, az április 30-i értekezleten is hangot kapott nézetkülönbségekről a ma
gyar részvételt illetően. Mindazok ellenére a német vezérkar nem tartotta ki
zártnak, sőt jó szemmel nézte volna, ha a magyar katonai vezetés előkészülete
ket tesz arra, hogy amenyiben a hadműveletek alakulása megkívánja, felaljánl-
hassa szolgálatait. Remélte, ha komolyabb hadműveletekre nem is, de a hadjá
rat kezdeti stádiumában biztonsági tartalékként számba veszik a magyar had
erőt is. 

11 Vol lmacht des Gewissens , i. m. 213. . 
12 Századok, 1965. 6. sz. 1230. o. 
13 A Wi lhe lmst rasse és Magyarország . Német d ip lomácia i i ra tok Magyarországró l , 1933—1944. 

(összeá l l í to t ta : Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula) Bp. , 1968. 
580. o. (394.) 
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Werth nem is kételkedett, s a kormány tudta és megkérdezése nélkül foly
tatta „katonadiplomáciai" tevékenységét. Minden alkalmat megragadott, hogy 
híreket szerezzen a készülő német támadás részleteiről, illetve a német vezérkar 
tudtára adja saját szándékait. Erre jó alkalmat szolgáltatott a magyar hadse
reg vezető beosztású tisztjei és Himer, valamint törzsének tagjai között kiala
kult immár napi kapcsolat, továbbá a Magyarországra látogató magas rangú 
német katonákkal vagy csapataikkal Magyarországon átvonuló német magasabb 
egységek parancsnokaival folytatott megbeszélések. 

Az együttműködés lehetett a beszélgetés legfőbb témája Weichs vezérezredes, 
a 2. német hadsereg parancsnoka és Werth között, amikor május 18-án a német 
tábornok Budapestre érkezett. Weichs útban Berlin felé László Dezső tábornok 
és Sáska Elemér alezredes, vezérkari osztályvezető már korábban nála, Belg
rádban tett látogatását viszonozta.1'1 

A felgyülemlett információk birtokában Werth elérkezettnek látta az időt 
a kezdeményezés megragadására. Május 6^án emlékiratot adott át a miniszter
elnöknek, amelyben kifejtette elképzeléseit a német—szovjet viszony közeli ala
kulásáról, az ezzel kapcsolatosan követendő magyar politikáról. 

Werth a német—szovjet viszonyt a Szovjetunió hibájából végtelenül ingatag
nak, Németországra nézve veszélyesnek értékelte, ami „Németországot arra 
kényszeríti, hogy most, a balkáni háború befejeztével, viszonyát a szovjettel tisz
tázza", hogy Anglia elleni harcában a Szovjetunió részéről a továbbiakban 
meglepetések ne érjék. Benyomásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
Németország azt békés megegyezés útján kísérli meg, azonban, ha az nem ve
zet eredményre, „ha kell fegyveres beavatkozással is". Mindenesetre valószínű, 
hogy Németország, katonai felvonulásának befejezése előtt, még egy politikai 
ajánlatot tesz a Szovjetuniónak. A német erőcsoportosítás a szovjet határon 
ugyan nem utal arra, hagy „a Birodalom már most háborút kezdeményez, de 
előkészületei mégis elég komolyak ahhoz, hogy a szovjet végleges állásfoglalását 
tisztázhassa . . ."'•' Amennyiben pedig háborúra kerül a sor, melyben a német 
győzelem nem vitatható, úgy abban Finnország, Magyarország és Románia 
részvétele elkerülhetetlennek látszik. 

Werth ezután, a — szerinte — Magyarországot fenyegető szovjet veszélyre 
hivatkozva, az addigi magyar kül- és katonapolitika felülvizsgálatát követelte: 
az expanzivitás helyett a biztonsági politikát kell előtéribe állítani, melyet „most 
már félreérthetetlenül és ingadozás nélkül a tengelyhatalmakra és elsősorban 
Németországra kell építenünk". 

A vázolt helyzetre való tekintettel Werth szükségasnek találta, hogy konkrét 
ajánlásokat tegyen a kormánynak : 

Németországgal garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződést 
kell kötni; 

a német—szovjet viszony bizonytalan alakulása következtében „Magyaror
szág ezzel kapcsolatos magatartását illetően már most elhatározásra kell jutni", 
mivel e etleges konkrét helyzetben nem marad idő a 'megfontolásokra; 

határozottan le kell szögezni külpolitikánk alapelveit, nehogy adott esetben 

14 Századok, 1965. 6. sz. 1235. o. 
15 Országos Levéltár (OL) K 63—472. és 473. Szent-Iványi Domokos emlékirata, 129. o. (A to

vábbiakban : Szenl-lvúnyi) 

— 7 — 



„ingadozás, habozás és tétlenség késleltesse az elhatározásaink&it és megbénítsa 
erőkifejtésünket."10 

Emlékiratának végén a vezérkar főnöke igen nyomatékosan figyelmeztetett: 
amennyiben az együttműködéstől vonakodnánk, s kimutatnánk, hogy „osak 
területéhesek vagyunk", eddig kivívott sikereinket is talán örökre eljátszanánk. 
Ez a tudat arra indította, hogy kérje a kormánytól „a német—szovjet viszony
nyal kapcsolatos politikai állásfoglalásunk mielőbbi, félreérthetetlen és végle
ges tisztázását". Csak úgy küszöbölhető ki, hogy esetleg elszigetelten kerüljünk 
szembe a szovjettel, ha „a mostani német—szovjet viszony alakulása folyamán 
minden fenntartás nélkül, félreérthetetlenül Németország oldalára állnunk".17 

Bárdossy miniszterelnök nem minden fenntartás nélkül olvasta a vezérkar 
főnökének határozott, szinte ellentmondást nem tűrő javaslatait. Nem is tar
totta szükségesnek a minisztertanács elé vinnii, hanem május 12-én anélkül 
küldte meg az elutasító válaszát. Bárdossy mindenekelőtt ellenezte a „garan
ciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződés"-re tett javaslatot. Egy 
ilyen szerződés — írta — nem azon múlik, hogy Magyarország számára kívá
natos-e, hanem, hogy Németország a kölcsönösség alapján hajlandó-e ilyen 
szerződés létesítésére. A két ország között a hatalmi és erőviszonyokban fenn
álló különbségek mellett ez aligha képzelhető el. A háromhatalmi egyezmény 
megszabja Németországhoz való viszonyunkat, ennél nem valószínű, hogy a 
birodalmi kormány hajlandó lenne tovább menni. Ami pedig azt a javaslatot 
illeti, hogy a Szovjeunió elleni háború valószínű bekövetkeztére tekintettel 
már most szögezzük le együttműködésünk részleteit és „olyan kötelező erejű 
megállapodásokban tisztázzuk, amelyek a magyar hadműveleti tervek elké-
>zitésekor szilárd alapot nyújtanak", felhívta Werth figyelmét, hogy a birodal
mi kormány a háború eddigi folyamán is bebizonyította már, politikai és katonai 
terveit senkinek sem hajlandó elárulni, s a jövőbeni lehetőségek részleteiről 
megbeszélésekbe bocsájtkozni. Bár maga is egyetért azzal, hogy Németország 
a Szovjetunióval való viszonyának rendezése során számol egy esetleges háború 
lehetőségével is, ezt nem tartja végleges álláspontnak. A német kormány bizal
mas közlései különben is egyelőre annak adnak hangot, hogy a német—szovjet 
viszony kielégítő. Ha ebben a helyzetben a magyar kormány az együttműkö
déssel kapcsolatosan megbeszéléseket kezdeményezne, nyilvánvaló visszauta
sításnak tenné ki magát.18 

Mindamellett Bárdossy sem vetette el eleve egy szovjetellenes magyar—német 
katonai együttműködés gondolatát, s egyetértett Werthel abban, hogy >ya ka
tonai vezetés számára előnyös lenne, ha a német haderővel esetleg együtt vég
rehajtandó katonai akció részleteire vonatkozó hadműveleti tervet már jóelőre 
kidolgozhatná", azonban sajnálatos, hogy éppen „a legfőbb német katonai és 
politikai irányítás eddig szigorúan betartott elvei, az ebben a vonatkozásban 
érvényesült, bámulatraméltó titoktartás a magyar kormány számára sajnos 
lehetetlenné teszi, hogy katonai vezetőségünk részére ennek a lehetőségét biz
tosíthassa". I!l 

Bárdossy miniszterelnök számára kétségtelen volt, hogy a német kormány, 
bár az ismert okoknál fogva nem kíván tárgyalásokba bocsájtkozni háborús 

Ifi U<J. 132. o . 
17 Uo. 
18 DIMK V. k. 1115. o. (783.) 
19 Vu. 
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részvételünket illetően, arra ennek ellenére súlyt helyez, s „biztosításáról ka
tonai vonalon a magyar—német katonai kapcsolatok kihasználásával iparkodik 
gondoskodni".20 A katonákkal szemben azonban ő tekintettel volt az erőviszo
nyokra is. Amíg német oldalon egy kipróbált katonai erő a siker reményében 
vonult 'fel, addig a másik oldalon egy ismeretlen felkészültségű hadsereg, az 
átfoghatatlan területi arányok, az erőforrások és nyersanyagok példátlan gaz
dagsága, s ebből eredő kimeríthetetlen védekezési lehetőségek legalábbis gon
dolkodásra késztették.21 

A miniszterelnök állásfoglalása nem térítette el Werthet szándékától, bár 
mindenesetre nagyobb megértést remélt, s nem visszautasítást. Egyelőre nem 
volt más lehetősége, mint tovább mélyíteni a kapcsolatot a német hadsereggel, 
s várni a kedvező pillanatra, amikor — amiben Werth nem kételkedett — az 
események szorításában, a hadseregvezetés mellett már a német politikai vo
naltól is támogatva, sikerrel újíthatja fel javaslatait az együttműködés azon
nali kialakítására. 

A Werth-emlékiratban megfogalmazott álláspont ós ajánlott cselekvési prog
ram nemcsak Werth legszűkebb körében volt ismert és (találkozott egyetértés
sel, hanem a tisztikar körében is. Werth megkívánta, hogy a tisztikar ismerje 
és értsen egyet véleményével, annak szellemében végezze munkáját, vezesse 
alárendeltjeit. A katonai vezetés gondoskodott is róla, hogy a Németországgal 
való együtthaladás, mint az elért revízió megvédésének és továbbfejlesztésének 
záloga, valamint a német hadsereg legyőzhetetlenségének mítosza, ezzel egyi-
dőben a szovjetellenesség és a veszély felidézése kellő hangsúlyt kapjon a tisz
tikar gondolkodásában. Az antibolsevista közvéleménytől is támogatott hadse
regnek lehetővé kell tenni, hogy a háborúban bizonyíthassa kvalitásait, s ne 
kerüljön árnyékba. 

A német főparancsnokság is figyelmmel kísérte a magyarországi eseményeket. 
Május 15-én Himer minden bizonnyal nemcsak a Magyarországon levő össze
kötő törzzsel kapcsolatos „egyes kérdések szabályozása" miatt utazott felette
seihez Berlinbe, hanem beszámolt a magyar hadvezetés tevékenységéről, így 
Werth emlékiratáról és annak fogadtatásáról is.22 Werth javaslatainak visszau
tasítása nem kedvezett a német katonai vezetőknek a magyar hadsereg szere
pével kapcso'latas elképzeléseinek. Werth cselekvési szabadsága kisebb volt 
számukra a kívánatosnál. Berlinből Himer azzal az utasítással tért vissza Buda
pestre, hogy az OKW május elején kiadott utasításának megfelelően a magyar 
vezérkarral folytasson bizalmas megbeszéléseket, s még időben győzze meg 
őket a határvédelem megerősítésének szükségességéről.2"' 

A kapott utasításnak megfelelően Himer május 27-én László Dezső tábornok
kal, a hadműveleti csoportfőnökkel, majd egy nappal később Sáska Elemér 
vezérkari alezredessel, a vezérkar 1. osztályának vezetőjével tárgyalt a mielőbb 
folyamatba teendő intézkedésekről azon esetre, ha Németország a keleti kérdést 
háborúval döntené ol.2'1 

Május 29-én Werth fogadta Himert. A német tábornok mindenekelőtt szük
ségesnek találta leszögezni, hogy nem felettesei, hanem saját magánvéleményé-

20 liárdossy : i. m. 39. o. 
21 U«. 42. o. 
22 Századok, 1965. 6. sz. 1237. o. 
23 Documents on G e r m a n Foreign Policy. (DGFP) XII. k. 655—650. o. (431.) 
24 Szuzadok. 1965. 6. sz. 1238. o. 
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nek ad hangot, majd áttekintették a politikai és katonai helyzetet, s a László
val és Sáskával már részletesen megbeszélt „védelmi" intézkedéseket. Himer az 
ajánlotta Werthnek, hogy mivel a magyar mozgósítás a szállítási nehézségeket 
is figyelmbe véve körülbelül húsz napot, vesz igénybe, már most kezdjék meg 
az előkészületeket, hogy a mozgósítás időtartamát adott esetben le lehessen rö
vidíteni. A vezérkar főnöke megértéssel fogadta Himer hivatalos tanácsait és 
megígérte a szükséges intézkedéseket.-•"' 

A Himerrel folytatott megbeszélést követően Werth rászánta magát, hogy 
válaszoljon a javaslatot elutasító Bárdossynak. Igyekezett meggyőzni Bárdossyt 
a Szovjetunió elleni német—magyar katonai együttműködés előkészítésének 
szükségességéről, s azokról a lehető lépésekről, melyek esetleg a kormány állás
pontjának fenntartása mellett is megtehetők. Véleménye szerint a háromhatal
mi egyezményhez való csatlakozás alapján is meg lehetne találni a jogcímet a 
katonai előkészületekkel kapcsolatos megbeszélésekre. Amennyiben a kormány 
nézete szerint ez az út sem járható, úgy felhatalmazást kér, hogy katonai vo
nalon vehesse fel až érintkezést. Annak ellenére ugyanis, hogy — mint ezt a 
miniszterelnök kifejtette — a német—orosz megállapodás valóban nem kizárt, 
minden eshetőségre számítva a német—magyar megegyezést és a katonai elő
munkálatokat változatlanul fontosnak tartja. Indoklásként a következőkre kí
vánja felhívni a figyelmet: 

a német—szovjet megegyezés végleges és megnyugtató rendezése nincs biz
tosítva, a helyzet hirtelen megváltozásával is számolni kell; 

a német előkészületek a Szovjetunió elleni háborúra változatlanul folynak, 
rövidesen be is fejeződnek; 

a román hadsereg mozgósítása és felvonulása a szovjet határra, nyilván né
met irányítás alatt, folyamatban van; 

a légvédelem és légi együttműködés terén tett német lépések, valamint a né
met kívánságra folyamatba tett útépítések arra engednek következtetni, hogy a 
németek Magyarországnak is szerepet szántak a Szovjetunió elleni hadmüve
letekben. 

Mindezek megfelelő alapot képeznek arra, hogy a „közösen megvívandó há
borúra vonatkozólag az okvetlen szükséges politikai megegyezést és ennek alap
ján a katonai együttműködést felvessük, tisztázzuk és az alapokat megteremt
sük".'-0 

Werth igyekezetét fokozta a vezérkar 2. osztályának június eleji újabb elem
zése is, mely szerint a német—orosz feszültség, mely két hónap óta fokozódott, 
valószínűleg hamarosan eléri csúcspontját. Június 15—20. között befejeződik 
a két hadsereg felzárkózása a határon. A szovjet hadsereg nagyszabású támadó 
hadjárat viselésére alkalmatlan és védelem szempontjából is csak 8—10 hétig 
képes ellenállni a német támadásnak. így a Szovjetunió kilátásai rosszak, egy 
németek elleni háború területi veszteségekikel és a bolsevik rendszer bukásával 
járna. Épp ezért Sztálin áldozatok árán is hajlik a megegyezésre, el akarja 
kerülni az összeütközést. Eninek ellenére a szovjet katonai vezetés és a politiku
sok egy része ellenzi a megegyezést. Németország mindenesetre a helyzet tisz
tázására készül, mert nem tűrheti, hogy a Szovjetunió megzavarja Anglia el
leni háborúját. Hátát kelet felé tartósan kívánja biztosítani. Épp ezért el van 

25 Uo. 1239. o. 
26 Szent-lványi : i. m. 604. o. 
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szánva a háborúra is. „Tisztán katonai szempontból Németország igen előnyös 
helyzetben van. A német hds. a biztos és aránylag gyors siker reményében 
felléphet a Szovjetunió ellen, mert a szükséges erők rendelkezésre állnak, más 
arcvonalon komoly támadás veszélye nem fenyegeti és számíthat Finnország, 
Magyarország és Románia támogatására, illetve közreműködésére. Finn és ro
mán részről a katonai előkészületek a németekkel karöltve folyamatban." Az 
elemzés, bár villámháborús lehetőséget látott egy támadás esetén, gazdasági 
és katonapolitikai okoka;t is felsorolt, melyek mégis óvatosságra inthetik Né
metországot. Ilyenek: az orosz hadsereg megsemmisítése áldozatokat követel; 
a Szovjetunió megszállása erőket köt le; az orosz és a Távol-Keletről jövő 
anyagszállítások megszűnnének; Anglia és az Egyesült Államok, sőt esetleg 
Törökország is Németország ellenségévé válna. 

Az elemzés különösen nagy figyelmet szentel a magyar határral szembeni 
orosz erőknek. A vezérkar nyilvántartása szerint ezek az erők (10 lövész-, 2 
lovas hadosztály és 5—6 gépesített dandár) az utóbbi két hónapban változatla
nok. Felzárkózásuk a magyar határra nem állapítható meg. Az erődítési mun
kák változatlan erővel folynak. Habár támadásra semmi jel nem mutat, nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy — német vélemény szerint is — a gyorsan moz
gó szovjet erők elhelyezéséből lehetségesnek látszik a szívós védelemre támasz
kodó ellentámadások alkalmazásának szándéka, azaz német területre való be
törés. Az erőcsoportosításokból megállapítható, hogy a hadműveletek súlya 
Nyugat-Ukrajnában (Galícia) lesz, azaz a magyar—orosz határ tőszomszéd
ságában, ami Magyarországot fokozott éberségre inti. „Szovjet-Oroszország 
háború esetén német csapatoknak magyar területen való megjelenésével és 
átvonulásával számol és ezért Magyarországot már eleve potenciális ellenség
nek tekinti."2' A magyar vezérkar konklúziója: „Az orosz hds. várható maga
tartása Magyarországgal szemben ellenségesnek vehető. Nincs kizárva tehát 
annak a lehetősége, hogy az orosz hadsereg arcvonalának kiszélesítésére és a 
német hadmozdulatok megzavarására, a Moldvában és Krakkó körül felvonult 
német csoportok elvágása céljából, ha a magyar—orosz határon puha pontot 
talál, Kárpátalja megrohanását is megkísérli."28 

A konfliktus kirobbanása, a minden bizonnyal német támadás tehát rövide
sen várható. Ez esetre pedig mindenképpen készen kell állnia a honvédségnek. 
Támogatni kell a német akciót, esetleg ellenállni a Kárpátokon keresztül indí
tott szovjet ellencsapásnak. A felkészülés nem tűr halasztást. Épp ezért Werth 
nem is várta meg a kormány különben is bizonytalan felhatalmazását, hogy 
lépéseket tegyen. Utasítására a hadműveleti osztály sürgősen hozzákezdett az 
orosz -arcvonalon folytatandó „támadó szellemű elhárítás" tervének elkészíté
séhez, az ehhez szükséges alakulatok mozgósításának előkészítéséhez. Az elké
szült terveket Sáska alezredes június 14-én Himernek is bemutatta, aki nem is 
késett azt közölni az OKH hadműveleti osztályával. Június 15-én Lorx vezér
kari százados kíséretében a Kárpátokba is elutazott, hogy az ottani előkészü
letekről meggyőződjék.2" 

A vezérkar főnöke törekvéseinek legfőbb berlini támogatója a vele minden
ben egyetértő Sztójay volt, de számíthatott Homlok támogatására is. Az éleződő 
és mielőbb robbanáshoz vezető német—szovjet viszonyra hívták fel a figyelmet 

27 HL Ein. Vkí . 1. 1941/5563. 
28 Uo. 
29 Századok, 19G5. G. SZ. 1239. o. 



Sztójay jelentései: a hivatalos nyilatkozatok, a szerződések látszólagos betar
tása, valamint a Szovjetuniónak a háború elkerülését célzó kétségtelen poli
tikai lépései ellenére is Németország leszámolására készül. Hasonlóképpen tájé
koztatta Homlok is Ujszászy István ezredest, a 2. vkf. osztályvezetőjét: való
színű ugyan a politikai megoldás, azonban a'katonai sem kizárt.:!fl 

A berlini jelentések nem elégedtek meg a tények közlésével, hanem ajánlá
sokat is tettek a kívánatos magyar reagálást illetően: biztosra vehető, hogy a 
lavina nem tartható fenn, kérdés, Magyarország mennyiben lesz érintve és mi
lyen álláspontot foglaljon el a német akció megindulását követően. Hitler szerint 
Magyarországnak más szerep jut, mint a Szovjetunióval szemben területi köve
telésekkel fellépő finneknek és románoknak. Ebből alighanem az következik, 
hogy Magyarország kiesik a katonai akcióból, míg Románia részt vesz. Ez szá
munkra végzetes. 

A Führerrel folytatott korábbi megbeszélései alapján Sztójay benyomása az 
volt, hogy Dél-Erdélyt Magyarországnak akarja juttatni, amihez azonban újabb 
érdemeket kell szerezni. Ennek lehetőségét pedig csakis az oroszok elleni há
borúban való együttműködés teremtheti meg. Ha pedig Románia érdemeket fog 
szerezni és Magyarország pedig nem, annak az lesz az eredménye, hogy Románia 
nemcsak Besszarábiát fogja visszakapni, de követelni fogja az erdélyi reví
ziót is. 

Ha most Hitler nem szólít fel a csatlakozásra, ez azt jelentheti, hogy valami 
okból ki akar kapcsolni a további területszerzésből. Ezt mindenképpen meg kell 
akadályozni, és mivel az akció megindítása már június közepe felé várható, 
azonnal lépéseket kell tenni, hogy „mielőbb és megfelelő formában felajánljuk 
a birodalmi kancellárnak egy esetleges szovjet elleni akcióban való konkrét 
katonai részvételünket. Esetleg égy vér és dacszövetség formájában is".31 Sztó
jay végül, hogy a magyar kormány fenntartásait csökkentse, hangsúlyozta, hogy 
a gyors német győzelemhez nem férhet kétség. 

Különösen nagy izgalmat keltett Antonescu látogatása Hitlernél, amely alka
lommal a román hadseregnek a háborúban való részvétele mellett feltehetőleg 
szóba kerültek a Magyarországgal szembeni területi igények is. Cselekedni 
kellett tehát, mielőbb. 

A cselekvést sürgette Homlok június 13-i jelentése. Arról tájékoztatta Wer-
thet, hogy a német csapatok felzárkózása a szovjet haltárra folyamatban van, 
a vasúti szállítás befejezése felé közeledik. A Lengyel Kormányzóság területén 
már úgyszólván hadiállapot van. Német magas rangú katonák magánbeszélgeté
sek során kifejtett véleménye szerint szinte kizárt, hogy a német—szovjet el
lentét békésen megoldódjon. Mivel politikai részről a magyar részvétel iránt 
semmiféle lépés nem történt, Berlinben az a benyomás alakult ki, hogy Ma
gyarország támadólagos közreműködése nincs tervbe véve. Annál inkább Ro
mániáé, amelyik élterjedt hírek szerint már megkezdte és június 15-én be is 
fejezi a mozgósítást. 

Nyugtalanító hírekkel szolgált a bukaresti magyar követ is: a közeli jövőben 
bekövetkező Szovjetunió elleni támadáshoz csatlakozni fog Románia is. A ro
mán kormány számtalan olyan intézkedést vezetett be, melyet csak háború 
esetén szoktak elrendelni. Napról-napra nő a bevonultatottak száma, a lovakat, 

30 DIMK V. k. 1112. és 1133. O. (781. és 800.) 
31 Szent-lványi : i. m. 609. o. 
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gépkocsikat rekvirálják, Bukarestben légoltalmi árkokat ásnak, a csapatszál-
lításokra szabaddá tették a kelet felé vezető vasútvonalakat. A román hadsereg 
a támadó hadműveletekben valószínűleg csak a német csapatokkal keverten, 
vagy mint megszálló erő fog részt venni.:t-

A helyzet ilyetén való alakulása nyomán élesedő politikai légkörben került 
sor Werth június 14-i, a helyzetet rögzíteni kívánó memorandumának átadá
sára. A sürgető időtől sarkallva az indította újabb figyelmeztetésének átadá
sára, hogy korábbi javaslataira, valamint azon kérésére, hogy legalább katonai 
vonalon nyerjen felhatalmazást az iilleitékes német katonai vezetőkkel való hi
vatalos érintkezés felvételére, a kormány részéről választ nem kapott. 

Májusi emlékirata óta a német—szovjet viszony még feszültebbé vált: mind
két részről több mint 100-100 hadosztályt vonultattak fel, s az előkészületek 
német részről változatlanul folynak. Románia és Finnország mozgósított, s fel
vonult határain. Mindez arra utal, hogy a háború rövid időn, 10 napon belül 
kirobbanhat. 

A magyar hadsereg mozgósításához és felvonultatásához, a német szállítások 
folytán előállott nehéz közlekedési helyzetre való tekintettel, kereken egy hó
napra van szükség. Márpedig a háborúban Magyarország nem maradhat tétlen, 
abban részt kell vennie. 

Werth ezúttal is elsősorban a szovjet veszély felidézésével követelte a kor
mánytól a katonai intézkedések elrendelését. Magyarországnak érdeke, hogy 
a szovjet veszélyt határaitól a német hadsereggel együttműködve eltávolítsa, 
ami a vitathatatlan német győzelem eredményeként be is fog következni. A há
borúban való részvétel tehát ebből a szempontból is fontos, de nemkülönben 
presztízs-okokból. A „keresztény nemzeti eszmén alapuló világnézetünkkel jut
nánk ellentétbe, ha a bolsevizmus elleni harchoz nem csatlakoznánk".33 

A csatalakozást az is kötelességünkké teszi, hogy „a további országgyarapí
tásunkat is csak akkor remélhetjük, ha kitartunk a tengelyhez hű politika mel
lett, aminek jutalmaként biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország 
egész területét . . . Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert Románia máris 
lekötelezte magát a háborúban való részvételre . . . Ha pedig a mi csatlakozá
sunk elmaradna, akkor nemcsak a Romániával szemben táplált további revíziós 
igényeinkről kell talán örök időkre lemondani, hanem az eddigi országgyarapí
tásunk is veszendőbe mehet."3'' 

Werth a kormánynak szegezte a kérdést: „Magyarország döntsön a német— 
orosz háború esetén milyen álláspontra kíván helyezkedni, illetőleg milyen 
magatartást fog tanúsítani. Eme álláspont mielőbbi rögzítése annál is inkább 
szükséges, mert az idő sürget és tervszerű ka)tonai előkészületeinket csak a kor
mány álláspontjának ismeretében tehetjük meg."33 Újólag javasolja tehát, hogy 
a „kormány haladéktalanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal és te
gyen formális ajánlatot a német—orosz háborúhoz való önkéntes csatlakozá
sunkra". De addig is, a tárgyalások eredményének bevárása nélkül, rendeljen 
el a kormány katonai biztonsági rendszabályokat, így 

a hátvédelmi alakulatok, a repülőerők és a honi légvédelem mozgósítását, 
valamint a honi légvédelmi készültség elrendelését; 

32 DIMK V. k. 1147. O. (811.) 
33 OL K 64—90—24—416/1941. Rp. 
34 Uo. 
35 Uo. 
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a gyorshadtest, továbbá egyelőre az I., VI., VII. és VIII. hadtest és a legfon
tosabb fővezérségközvetlen alakulatok mozgósítását.36 

A vezérkarnak a német hadvezetéssel összeihiangalt előkészületei tehát a 
honvédség mintegy felének mozgósítására terjedtek ki. A nemet hadvezetés 
ugyanis, amikor a saját hadműveletei alakulásától függően számításba vette a 
magyar csapatok esetleges igénybevételét, olyan nagyságú erőkkel számolt, 
melyek szükség szeriint képesek lekötni a Kárpátok előterében levő szovjet erő
ket, illetve kezdeményezőén fellépni azokkal szemben, s nem csak legfeljebb 
a visszavonuló szovjet csapatok utóvédjeivel vívott csatározásokra képesek. 
De a hadműveleti felhasználhatóságtól függetlenül is Werth ebben a csapat-
kontingensben látta a magyar részvétel megnyugtató és Németország számára 
elfogadható, a románnal összevethető arányát, mely méltóképpen reprezentál
hatja a honvédséget a bolsevizmus elleni harcban. 

Werth az előkészületeket sürgetve arról nem tájékoztatta a kormányt, hogy 
a német hadseregvezetéstől származó információk alapján alakította ki azon 
véleményét, hogy ,,a német kormány a tekintetben nem fog jó előre kezdemé-
nyezőleg fellépni velünk szemben. Csak az utolsó pillanatban, néhány nappal 
vagy órával a háború megindítása előtt fog arról értesíteni és a csatlakozásra 
esetleg felhívni."''7 így történt ez a legutóbb, a jugoszláv hadjárat előtt is, 
s feltehetőleg most is így lesz. Ha pedig erre várunk, megint el fogunk késni 
a mozgósítással mint akikor, de ebből most sokkal nagyobb veszély származhat 
az országra. 

Emlékirata befejezéseként Werth még egyszer nyomatékosan felszólította a 
kormányt, ne habozzék, ne hagyja magát befolyásoltatni még gazdasági érde
kektől sem. A háború gyorsan el fog dőlni, a német hadsereg, mint eddig is, 
rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet. „Néhány hét múlva a mozgósított 
magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk, úgy, hogy a bevonulta
tott tartalékosok a leszerelés után még' az aratásra is hazatérhetnek.":iS 

Az emlékirat ezúttal sem hozta meg a remélt eredményt, habár Bárdossy, 
Werth kívánságának megfelelően, de az egyre feszültebb helyzettől is indíttat
va, rendkívüli minisztertanácsot hívott össze. Teljes egészében ismertette az 
emlékiratot, s azonnal hangot adott egyet nem értésének. Mindenekelőtt rámu
tatott: Magyarországnak nem kell bizonyítania, hogy a tengely oldalán áll, 
azt már megtette. Hitler már többször hangsúlyozita a belini magyar követ 
előtt, „milyen nagyra értékeli azt a szolgálatot, melyet a német katonaság 
átszállításával a birodalom érdekeinek tettünk és hogy a jugoszláv akcióban 
a szintén érdekelt Bulgáriát jóval megelőzve fegyveresen közreműködtünk".'1'-1 

Nincs szükség tehát arra, hogy a tengelybarátságunk demonstrálásaként a 
német—szovjet háborúban is részt vegyünk. 

Bárdossy elmondta, hogy a birodalmi kormány a német—orosz viszony ki
alakulásáról, s az esetleges koníliktusról ismételt érdeklődése ellenére sem 
tájékoztatta. A június 10—14. között Budapesten tartózkodó Ernst Veizsäcker 
külügyi államtitkárnak is szóba hozta a dolgot, aki alaptalannak minősítette az 
erről szóló híreszteléseket. Hasonlóképpen nyilatkozott Ernst Woermann, a né
met külügyminisztérium politikai osztályának vezetője is Sztójaynak. Né
met részről tehát még a tájékoztatástól is elzárkóznak, nemhogy aktív köz-

36 Uo. 
37 Uo. 
38 Uo. 
39 Szent-luanyi: i. m. 619. o. 
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reműködésünkre számítanának. Félreérthetetlen német kívánság, vagy felszó
lítás nélkül pedig már csak azért sem tartaná célszerűnek a magyar katonai 
intézkedéseket, mert ezzel óhatatlanul lelepleznénk a Szovjetunió előtt a Bi
rodalom esetleges szándékait. Az sem lehetetlen, hogy esetleg éppen ezzel vál
tanánk ki a Szovjetunió támadását Magyarország ellen. Egyik sem áll Német
ország érdekében. A háborúban való részvételünk pedig nem eredményezhet
né Dél-Erdély visszaadását, mivel a bécsi döntés során Németország garan
tálta annak a Romániának a határait, amelyik most az ő oldalán vesz részt a 
háborúban. Nem valószínű tehát, hogy a románoktól területet vegyen el. 

Végezetül a miniszterelnök felhívta a figyelmet az emlékirat egy szemet 
szúró ellentmondására. A vezérkar főnöke azzal számolt, hogy a német had
sereg a győzelmet rövid idő alatt ki fogja vívná, így a magyar csapatok rész
vétele is ennek megfelelően fog alakulni. A behívott tartalékosok már „az ara
tásra hazatérhetnek". Elképzelhetetlen állítás, hogy két hét múlva, azaz június 
29. körül, amikor a magyarországi aratás megkezdődik, katonáink hazaenged-
hetők lennének/'0 

A minisztertanács egyetértett Bárdossy javaslatával, s elutasította a fel
ajánlkozást. Nem mintha idegen lett volna tőlük a Szovjetunió elleni fellépés 
gondolata, azonban nem látták azt olyan egyértelműen problémamentesnek, 
mint Werth. Kérdéses volt, meddig tart a háború, mennyire sikerül megőrizni 
erő- és vagyonállományunkat, mit hoz számunkra a német győzelem, vagy az 
esetleges vereség/'1 A gazdasági nehézségeken túl attól is tartottak, hogy a har
cok során meggyengülhet a nagy áldozatok árán eddig kifejlesztett és még mo
dernizálás alatt álló hadsereg, ami nagy hátrányt jelenthet a németektől favori
zált, együttműködésre felkért románokkal szemben, akik majd érdemeik 
jutalmaként Észak-Erdélyt is visszakövetelhetik. A kéretlen felajánlkozás nem 
látszott kellő biztosítéknak. Mindenesetre másként állna a helyzet, ha a biro
dalmi kormány részéről érkezne felszólítás az együttműködésre. Megbízták 
Bárdossyt, újólag tájékozódjon a német szándékokról. 

Bárdossy elutasító magatartását nem kevésbé motiválta a Werth személyé
vel szembeni, elődjétől, Teleki Páltól örökölt ellenszenv, mint az általa előadot
tak kritikája. A miniszterelnök hiúságát ugyanis egyre inkább irritálta a ve
zérkar főnökének félreismerhetetlen törekvése, hogy saját elképzeléseit és ja
vaslatait minden áron érvényre juttassa, s a miniszterelnökre és a kormányra 
nyomást gyakorolva illetéktelenül beleavatkozzon a magyar k ül- és katonapoli
tika alakításába. Bárdossy már megsokallta a magyar hadseregyezetéstől is tá
mogatott Werthnek a kormánytól független csatornákon bonyolódó önálló 
„diplomáciai tevékenységét". Saját presztízsét, manőverezési lehetőségét fél
tette, a kormány politikaijának irányításában nem kívánt osztozni vele. Nem 
kis kárörömmel mutatott rá az emlékirat legsebezhetőbb pontjára — a had
járat aratásig befejeződik —, ami alkalmas volt Werth túlzott tekintélyének, 
katonai szakértelmének megnyirbálására, s így az emlékirat egésze hitelének 
csökkentésérc. 

A minisztertanács döntésének megfelelően Bárdossy még aznap táviratozott 
Sztójaynak. Kérte, keresse fel Wiezsäckert és hozza szóba előtte a német—szov
jet viszony kérdését, mivel korábbi megnyugtató véleménye ellenére a jelek 

40 Uo. 620—622. o. 
41 Bárdossy: i. m. 43. o. 
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arra utalnak, hogy a német—szovjet konfliktus veszélye nő. Érdeklődje meg, 
a birodalmi kormány a helyzet kritikussá válása esetén időben fogja-e érte
síteni a magyar kormányt, hogy a határon a német kormány megkívánta de
fenzív intézkedéseket megtehesse.42 

Június 14-én Bárdossy kiegészítette előző napi üzenetét. Rendkívül való
színűtlen ugyan, hogy a szovjet hadsereg támadást indítson a magyar határ
szakasz ellen, de a magyar katonai vezetés ezt nem tartja kizártnak. Márpedig, 
a már hetekkel ezelőtt a határszakaszon történt erődítési munkálatokon túl, 
újabb előkészületeket csak a német kormánnyal történt előzetes megbeszélést 
követően tehetnénk, már csak azért is, nehogy a szovjetek provokálásával né
met érdekeket is sértsünk. Felkészülésünk fokozná ugyanakkor a gazdasági 
nehézségeinket is, mivel a mezőgazdasági munkálatok elvégzését, így termés
eredményeinket veszélyeztetné. Ez szintén ellentétes a német érdekekkel is. 
Figyelembe veendő továbbá, hogy vasúti vonalaink éppen a német szállítmá
nyokkal lekötöttek, így a felvonulás csak igen lassan hajtható végre. Mindezen 
szempontok szükségessé teszik tehát, hogy a birodalmi kormány „még kellő 
időben bizalmasan tájékoztasson bennünket arról, hogy ítéli meg a helyzetet 
és a maga részéről milyen konzekvenciákat kíván abból levonni, hogy a magyar 
kormány esetleges elhatározásaival német intenciókkal összhangban marad
hasson". Kérte Sztójayt, maradjon szigorúan „az érdeklődés vonalán" és tar
tózkodjon mindenféle felajánlkozástól/'3 

Erdmannsdorff német követ már június 16-án jelentkezett a miniszterelnök
nél Ribbentrop válaszával: Tekintettel a határ mentén eszközölt szovjet csapat
összevonásokra, a német kormány a német—szovjet viszony tisztázása érdeké
ben július elején kénytelen lesz lépéseket tenni, és a szovjet kormánnyal szem
ben bizonyos követeléseket támasztani. Minthogy a tárgyalások kimenetele előre 
nem látható, a „német kormány szükségesnek tartja, hogy Magyarország is a 
maga részéről tegye meg a szükséges lépéseket határainak megerősítésére". 
A német külügyminiszter kérte, hogy közlése maradjon a legteljesebb titok
ban/''1 

Erdmannsdorff látogatása után Bárdossy azonnal kapcsolatba lépett Werth-
tel, és tájékoztatta őt Ribbentrop szigorúan titkos üzenetéről. Kérte őt, hogy 
mivel tudomása szerint a közeli napokban a német hadsereg egyik „legmérva
dóbb" személyiségével (Haider — D. L.) fog megbeszélést folytatni, tartsa szem 
előtt a kormány által június 14-én elfogadott és változatlan alapelveket. A né
met kormány is, mint ezt kinyilvánította, a német—orosz viszony alakulására 
való tekintettel csupán azt tartaná ajánlatosnak, ha Magyarország megfelelő 
védelmi intézkedéseket tenne. Ez az ajánlás csak a határvédelmi intézkedésekre 
vonatkozik, s nem többre. A hadműveletekben való részvételünkkel kapcsola
tosan „a német kormány semmiféle kívánságot vagy óhajtást nem juttatott 
kifejezésre". Ez megerősítette a kormányt azon elhatározásában, hogy egy 
esetleges német akcióban való részvételünket nem ajánljuk fel. Ezen csak ak
kor változtatnánk, ha a német kormány ilyen kéréssel fordulna hozzánk. A 
szükséges védelmi intézkedések foganatosítása terén tehát a legteljesebb össz
hangban kívánunk eljárni a német kormánnyal, illetve hadvezetéssel. Eközben 
szem előtt kell tartanunk vasútvonalainknak a német hadsereg általi lekötött-

42 DIMK V. k. 1175. O. (837.) 
43 Szent-Iványi : i. m. 823. o. 
44 Uo. 824. O. 
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ségét, valamint, hogy katonád készültségünk túlontúl fokozása saját gazdasági 
érdekeinkkel, közvetve a német kormányével is ellentétben ál.4 5 

Június 19-én létrejött a Werth—Haider (találkozó. Az OKH vezérkari főnöke 
a Romániában a 11. hadseregnél tett látogatásáról visszatérőben szakította 
meg útját Budapesten. Haider a rövid megbeszélés során tájékoztatta magyar 
kollégáját a legszükségesebb tudnivalókról. Az orosz kérdést Németország fegy
veresen fogja elintézni, ami rövid egy héten belül be fog következni. Jó leüt 
volna ugyan, ha Magyarország a Kárpátokat jobban biztosítja, azonban ne te
gyen semmi olyat, amivel az oroszokat alarmirozná, valamint a német szállí
tásokat akadályozná. Ha a német hadseregnek szüksége lesz a Kárpátalján 
átvezető vesútvonalakra, úgy azokat bocsássák rendelkezésükre. Engedélyez
zék továbbá a német hadsereg rádióállomásainak magyarországi telepítését. 
Haider végül megjegyezte, ha Magyarország részéről mégis szükségessé válná
nak bizonyos további katonai rendszabályok, arra Werthet Himer tábornok 
révén külön fogják kérni.46 Haider tehát az általa korábban kívánatosnak tar
tott, de a németekre hivatkozó magyar kormány ellenkezésén meghiúsult ma
gyar katonai előkészületeket nem hozta szóba, azonban továbbra sem zárta ki 
annak lehetőségét, hogy esetleg a magyar hadseregre is sor kerül. 

Werth tájékoztatta a miniszterelnököt a Halderral folytatott megbeszélésének 
lefolyásáról, aki megkönnyebbülten táviratozta Sztójaynak: a németek a ka
tonai megbeszélés során nem kértek semmi olyan intézkedésit, amely az oro
szokat alarmirozná, vagy a német szállításokat megzavarná, ami a kormány 
óvatos magatartását igazolja.''7 

A katonák természetesen nem értettek egyet a kormány álláspontjával, nem 
tudtak abba belenyugodni, s „amíg nem késő felkiáltással" igyekeztek nyomást 
gyakorolni a kormányra és rávenni döntésének megváltoztatására, a napokon 
belül megkezdődő támadáshoz való csatlakozás felajánlására. A vezérkar főnö
kének rendeletéből küldött meg Ujszászy Bárdossynak egy bizalmas, meg nem 
határozott származású jelentésrészietet. Ebben anonim személyek csodálkozá
suknak adtak kifejezést amiatt, hogy most, mikor a német támadás 48 órán 
belül várható, Magyarország még mindig teljesen érdektelenül áll a krízissel 
szemben. Érthetetlen, hogy bár a háború kitörése esetén szovjet támadás fe
nyeget, Magyarország még légvédelmét sem aktivizálta és határainak védelmé
ről sem gondoskodott/'8 

Június 20-án, a feszültség tetőfokán Sztójay és Homlok is jelentkezett. A né
met, sőt a román és finn hadsereg is befejezjte előkészületeit, a románok 26 
hadosztályt vonultattak fel. Homlok hangsúlyozta : katonai részvételünket szük
ségesnek tartja. Területekeit kell a Kárpátoktól északra elfoglalni és ennek 
birtokában tárgyalni, mert különben „tétlen szemlélői leszünk, miként jön 
létre a közös német—román határ". A hadjárat időtartamának megítélésében 
— német forrásokra hivatkozva — Homlok óvatosabb volt Werthnél. A német 
vezérkar, bár villámháborút készít elő, óvatosabb becslések szerint három hó
nappal számol a háború befejezéséig, amiben bennifoglalitatik a hadiipar, olaj-

45 Uo. 146—147. O. ; DIMK V. k. 1180—1182. O. (840.) 
46 Genera lobers t Halder: Kr iegs tagebuch . I—III. k. S tu t tgar t , 1963. II. k. 457. o. és Szent—Ivá-
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és nyersanyagkörletek elfoglalása is. A német hadvezetés 124—136 hadosztályt 
vonultatott fel, s számít hadosztályainak nagyobb tűzerejére, a jobb vezetésre/'" 

Június 22-én 3 óra 15 perckor a német csapatok <többezer kilométer szélessé
gű fronton megrohanták a Szovjetuniót. Erdmannsdorff kora reggel lakásán 
kereste fel Bárdossyt, hogy közölje vele a hírt. A miniszterelnök a hír halla
tán a legnagyobb megértésének és megelégedettségének adott kifejezést. A 
délelőtt folyamán Horthy is fogadta a német követet, aki átnyújtotta Hitler 
levelét. A követ szerint a kormányzó köszönetét fejezte ki ,,az általa nagyszerű
nek talált hír"-ért, hiszen ,,22 év óta sóvárogva várta ezt a napot, és most 
boldognak érzi magát". 

Hitler levelében a szovjet katonai fenyegetésre hivatkozva indokolta döntését, 
s magát az európai civilizáció megmentőjének állította be. Ezúttal sem kérte 
a magyar hadsereg részvételét a megkezdődött háborúban, semmiféle újabb 
katonai lépést, hanem meglepő módon megelégedettségét és köszönetét fejezte 
ki az eddigiekért. „Ami Magyarország magatartását illeti, Főméltóságú Uram 
— írta Hitler —, meg vagyok győződve, hogy a magyar nemzeti öntudat méltá
nyolni fogja magatartásomat. Szeretném kifejezni köszönetemet a magyar 
fegyveres erők megértő intézkedéseiért, mellyel megerősítették a határ védel
mét,'ezzel elejét véve az orosz szárnytámadásoknak és erőket kötve le." Hitler 
végül Ígéretet tett Horthynak, hogy majd dokumentálni is fogja tettének indító 
okait.50 

Az esemény hírére azonnal működésbe lépett a magyar vezérkar és a német 
összekötő törzs. Radtke őrnagy, Himer helyettese már hajnali 3.15-kor, tehát 
a támadás megindulásának időpontjában, telefonon kapcsolatba lépett az OKW-
vel, ahol közölték vele, hogy felszabadítják a magyar vezérkarral folytatandó 
tárgyalásokat. «« 

A déli órákban sor került Himer és László Dezső tábornokok találkozójára, 
amelyen áttekintették a helyzetet. László panaszkodott Himernek amiért Ma
gyarország nem vehet részt a hadműveletekben: sem a német kormány, sem 
az itt levő Haider részéről nem merült fel konkrét kívánság a magyar rész
vételt illetően. Ezen csak az OKW döntése változtathatna.•",l 

Délután öt órakor Himer tájékoztatta Paulus altábornagyot a szükség esetén 
leggyorsabban mozgósítható és felhasználható magyar erőkről. A magyar vezér
kar főnöke a VII. hadtest parancsnokságát jelölte ki az esetleges hadműveletek 
irányítására. Ennek alárendeltségében gyorsan mozgósíthatóak és bevethetőek 
a következő, jelenleg békelétszámon levő alakulatok : a VIII. hadtest alakulatai; 
a 2. gépkocsizó dandárnak a hadtest területén elhelyezett részei, a Tiszántúl 
északi részén diszlokált 1. lovas dandár, az erdélyi IX. hadtest gyalogos és tü
zéregységei, valamint a Kárpátalján levő hegyi és határvadász dandárok."'2 

Hat óra után húsz perccel Himer már Jodl tüzérségi tábornoknál, az OKW 
hadműveleti főnökénél jelentkezett telefonon, hogy tájékoztassa őt is a magyar 
hadsereg helyzetéről. Jodl időközben már értesült Paulustóü az adott lehetősé
gekről. Himernek arra a megjegyzésére, hogy a magyar hadsereg utasításokat 
vár, Jodl leszögezte : „Minden magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem aka
runk semmit követelni; de köszönettel veszünk mondent, amit önikónt felaján-

49 Uo. 1199. O. (855.) 
50 A Wilhelmstrasse . . . i. m. 594. o. (412.) 
51 Századok, 1965. 6. sz. 1239. o. 
52 Uo. 1240. O. 
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lamak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől elzárkóz
nánk."53 

Himer azonnal Werthet kereste az üzenettel, aki azonban nem volt elérhető. 
Hasonlóképpen balszerencséje volt Barthával is, aki vidéken horgászott. Csak 
László Dezsőt sikerült elérnie, akinek írásban átadta Jodl üzenetét. László csak 
hosszas keresgélés után tudta elérni Werthet, s továbbítani az üzenetet. Este 
kilenc óra tájban jelentkezett Himernél a vezérkar főnökének válaszával: egye
lőre nem tehet semmit, mivel a kormányzó már háromszor (sic!) felajánlotta 
Hitlernek támogatását, aki úgy nyilatkozott, közölni fogja mikor és milyen 
mértékben óhajtja azt igénybe venni. A Haider tábornokkal nemrég folytatott 
személyes megbeszélés során sem merült fel a magyar részvétel iránti igény.54 

Himer másnapra személyes találkozót is kért Werthtől. László közölte, hogy 
a vezérkari főnök reggel vidékre megy, így csak egy órakor állhat rendelke
zésére. 

Werth üzenete csak az összekötő törzs naplójából ismert, így nem tudhatjuk, 
a bejegyzés mennyiben fedi pontosan annak tartalmát. Ugyanis Horthy nem 
hogy háromszor, de egyszer sem ajánlotta fel Hitlernek részvételünket a há
borúban. Ennek semmi nyoma sincs a forrásokban. A kormányzó Hitler leve
lének átvételekor kifejezte ugyan Erdmannsdorffnak a Szovjetunió elleni há
ború feletti elégedettségét, azonban tartózkodott minden olyan kijelentéstől, 
amiből esetleg a felajánlkozásra lehetett volna következtetni. Werth, amennyi
ben valóban három felajánlkozásról beszélt, valótlanságot állított. Az valószí
nűtlen, hogy a jól értesült Werth Horthytól, vagy mástól, ilyen hamis infor
mációt kapott volna. Elképzelhető, hogy a cél érdekében engedte meg magá
nak a valótlanságot, abban bízva, hogy ezzel is nagyobb súlyt tud adni a német 
vezérkarnál a hadseregvezetés ajánlkozásának, amit csak az akadályoz, hogy 
Hitler azt eddig már többször visszautasította. Tudta, hogy Horthytól való
ban nem áll távol a csatlakozás gondolata, így ha a németek kérik, vagy ha 
casus belli adódik, nem fog ellentanondani. Werth, aki elsősorban a német had
vezetéstől várta elképzelései számára a zöld utat, úgy látta, itt az alkalom a 
döntés kicsikarására. Biztató volt számára, hogy az OKW már nemcsak bizal
mas tárgyalásokon vetette fel az együttműködés lehetőségét, hanem nyíltan is 
utat nyitott a tárgyalások előtt. Mindezt betetőzte Jodl üzenete. Werth emö-
gött a német politikai vonal hallgatólagos beleegyezését is látta. A feladat tehát 
rávenni Horthyt és a magyar kormányt a mielőbbi csatlakozásra, hogy minél 
kisebb hátrányba kerüljünk a már harcoló románokkal szemben. 

Június 23-án Bárdossy összehívta a minisztertanácsot, amely javaslatával 
egyetértve, úgy döntött, hogy megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunió
val, a további lépésektől azonban távoltartja magát. A megtett lépés a magyar 
—német kapcsolatok zavartalansága és esetleges konfliktusok elkerülése végett 
szükséges volt és egyelőre elégségesnek látszott. Keresztes-Fischer volt az 
egyetlen, aki megfontolásra intett. Bárdossy felszólítására Bartha Károly altá
bornagy, honvédelmi miniszter adott szakvéleményt a minisztereknek a né
met—szovjet háborúról. Szerinte hat hót alatt a német hadsereg teljes győzel
met arat. 

A minisztertanács döntését Bárdossy azonnal közölte Erdmannsdorff kö
vettel, s kérte, hozza azt mielőbb kormánya tudomására. Megkérdezte a kö

ss Uo. 
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vetet, a német kormánynak vajon „nincs-e észrevétele vagy óhajtása ezzel 
kapcsolatban". Erdmannsdorffnak nem volt megjegyzése, a diplomáciai vi
szony megszakítását magáttói értetődőnek tartoitta, mint ami legkevesebb, amit 
Magyarország tehet.""5 

Vörnle János külügyminiszter^helyettes Gsaranov szovjet követet kérette 
magához, s közölte vele, hogy Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt 
a Szovjetunióval. 

Június 23-án tovább folytatódtak az üzenetváltások és megbeszélések a két 
vezérkar között. Tizenkettőkor maga Haider vezérezredes hívta telefonhoz 
Himert. Werth előző napi megnyilatkozására utalva elmondta, tisztában van 
vele, hogy a magyar politikai vezetés nem fektet súlyt a Szovjetunió elleni 
támadáshoz való csatlakozásra, s csak Horthy véleménye lenne kötelező számára. 
Ezért „most azon múlik a dolog, hogy a magyar katonai fórumok mozgásba 
tudják-e hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy ezek maguktól 
ajánlkozzanak". Haider szükségesnek tartotta még egyszer rögzíteni a német 
vezetés Jodl által közölt álláspontját: követeléseket, amelyekért fizetni kell, 
nem támaszitanak, de minden önkéntes támogatásért, különsen a gyors csapa
tokért, hálásak lesznek. Kérte, a magyar vezérkarral pontosan tisztázzák, mi
lyen erőkkel tudnának rendelkezésre állni. Ha erre sor kerülne, a magyar csa
patok feladatának részleteit a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága fogja szabá
lyozni, amelynek alárendeltségébe a magyar alakulatok kerülnének/"*' 

Haider, az OKH vezérkari főnöke a hadjárat második napján, a dolog fon
tosságának megfelelően, időt szakított magának, hogy Jodl előző napi meg
nyilatkozását követően maga is súlyt adjon az OKW és az OKH magyar csa
patok felhasználásával kapcsolatos elképzelésének. Fontosnak tartotta annak 
személyes tisztázását, milyen magyar erők mozgósíthatóak és állhatnak mie
lőbb a Dél Hadseregcsoport rendelkezésére. A hadjárat első napján csak 10—12 
km-t előrenyomuló 17. hadsereg hadműveletei kibontakozásának teljes bizony
talansága — mint ezt Brauchitschal Hitler előtt korábban bizonygatták — 
szükségessé teheti, hogy magyar erőket vessenek be a szárnyaikat veszélyezte
tő szovjet erők lekötésére. A német katonai vezetés nyilván szabad kezet kapott 
már ekkor, hogy nyíltan is felszólíthassa a magyarokat az önkéntes felajánl
kozásra, habár Hitler ezt még ekkor is a katonák kishitűségeként fogta fel, 
s a hadműveletek felesleges túlbiztosításának tartotta. Haider értesülései és 
korábbi tapasztalatai alapján tisztában volt vele, hogy nagyobb magyar erők 
mozgósítása legalább két-három hetet vesz igénybe, ezért elsősorban a lénye
gesen rövidebb idő alatt mobilizálható és bevethető gyorshadtest érdekelte. 

Himer egy órakor találkozott Werthel. Átadta Haider üzenetét, s még egyszer 
rögzítette a német katonai vezetés álláspontiját. Werth elmondta neki, nem 
tudja, mit tartalmaz Hitler Horthynak küldött levele. Amennyiben ebben nem 
lenne nyílt felszólítás az együttműködésre, a tartózkodó politikusokat változat
lanul nehéz lesz cselekvésre bírni. Sajnálja, hogy politikai oldalról már négy 
héttel ezelőtt nem kapott kellő ifigyelmeztetést. Ha ez megtörténik, most jobban 
állna a hadsereggel, és már tegnap (22-én) átléphették volna a határt. Tíz nap
pal ezelőtt ugyan az ő kezdeményezésére már tájékozódtak — politikai úton — 

55 DIMK-V. k. 1231. o. (866.) és Bárdossy : i. m. 49. o. 
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a magyar részvételt illetően, de úgy látszik a Führer nem akarja Magyarország 
részvételét a háborúban."'7 

Himer a hiányos politikai előkészületek miatt panaszkodó Werthnek röviden 
csak annyit válaszolt: „most a katonáké a szó". Werth csüggedten megjegyezte: 
a magyar segítség már úgyis elkésett. Himer azonban megvigasztalta, mondván, 
hogy még nem késő a cselekvés, még nincs a tizenkettedik óra. Magyarország 
még részt-vehet egy egyébként „hézagmentes keleti arcvonalon" a bolsevizmus 
elleni harcban. A hangsúlyt a hézagimentességre helyezte, melynek biztosítása 
a Kárpátok előterében a magyar honvédségre várhat."*8 

Werth azonban nyomban úgy tájékoztatta Bárdossyt, hogy a német hadsereg 
vezetői kívánatosnak tartják a háborúban való részvételünkat. Ezt követően, 
még a délutáni órákban, Barthával Kenderesre utazott az ott tartózkodó kor
mányzóhoz, hogy neki is beszámoljon a német hadseregvezetés kívánságairól, s 
rávegye, hatalmazza fel a helyzetnek megfelelő lépések megtételére. A beszélge
tés végeztével a kormányzóit nyomott hangulatban hagyták, aki állítólag panasz
kodott környezetének, hogy vendégei azzal fenyegetőztek, ha Magyarország nem 
vesz részt a háborúban, ez könnyen forradalmat válthat ki a tisztikar körében : 
a honvédség megkívánja a cselekvést. Werthnek ennek ellenére nem sikerült 
rábírnia a kormányzót a felajánlkozásra. 

A német összekötő törzs naplójának tanúsága szerint a kormányzótól vissza
érkező Werth azonnal tájékoztatta Himert a látogatás eredménytelenségéről, 
aki 20 óra tájban már továbbította azt az OKW, majd az OKH hadműveleti 
osztályához. Benyomásait úgy összegezte, minden jel arra mutat, hogy „Werth 
gyalogsági (tábornok nem képes megbirkózni a pillanat nagyságával"."'" 

Miiközben Budapesten a katonák mindent megtettek, hogy a végzetes háborús 
útra tereljék az országot, Moszkvában június 23-án Molotov külügyi népbiztos 
magához kérette Kristóffy magyar követet és érdeklődött nála Magyarországnak 
a szovjet—német konfliktussal szemben elfoglalt álláspontja iránt. Közölte 
Kristóffyval, hogy — mint ezt már korábban többször is kijelentette — a szov
jet kormánynak „nincs követelése, vagy támadó szándéka Magyarországgal 
szemben, nem volt észrevétele, hogy magyar követelések Románia kárára meg
valósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz észrevétele". A szovjet kormány
nak mielőbb tudnia kell, Magyarország részt szándékozik-e venni a háborúban, 
vagy semleges kíván-e maradni.00 

Kristóffy magánvéleményének adott kifejezést, miszerint nem tartja való
színűnek, hogy Magyarország háborúba szándékozna lépni a Szovjetunióval. 
Kérte, Molotov tegye lehetővé, hogy mielőbb felvehesse a kapcsolatot kormá
nyával. 

Kristóffy számára már 23-án este megteremtették a kért kapcsolatot, így táv
irata Molotov üzenetével már 24-én (Bárdossy szerint 25-én) délelőtt a minisz
terelnök asztalán volt. A táviratról és annak tartalmáról nem tájékoztatta 
sem a kormányt, sem a kormányzót, azt válasz nélkül hagyta. Habár később a 
népbíróság előtt azt vallotta, hogy a miniszterekkel és a kormányzóval egya
ránt ismertette a távirat tartalmát, az érdekeltek egybehangzó vallomása sze
rint ez nem történt meg.01 Horthy emlékiratában szemére hányja Bárdossynak, 
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hogy eltitkolta előtte Kriistáffy táviratát, amiről csak három évvel később, 1944-
ben értesült. Bárdossy akkor el is isimeirte ezt előtte.62 Bárdossy a népbíróság 
előtt elmondta még, hogy véleménye szerint a döntés különben sem ezen a síkon 
játszódott le. Az események időközben a távirat tartalmán túlhaladtak. Az el
maradt válasz is válasz volt. A diplomáciai viszony megszakításával Magyaror
szág formailag már különben is feladta semlegességét. Háborút nem akart in
dítani a Szovjetunió ellen, ennek nyilvánosságra hozása pedig lehetetlen lett 
volna a németek, valamint a magyar hadseregvezetés és szélsőjobboldal reak
ciója miatt. Amennyiben pedig mégis megtámadtuk volna német nyomásra a 
Szovjetuniót, az hitszegésnek minősült volna. Bárhogyan is igyekezett azonban 
Bárdossy utólag igazolnia magát, nem menthető fel a Molotov-üzenet elhallgatá
sának terhe alól, még akkor sem, ha a magyar hadbalépésen ez nem sokat vál
toztatott volna.c:l 

Krisitóffy 24-én kapta meg Bárdossy előző este keltezett táviratát, amely 
azonban nem a Molatov üzenetre küldött választ tartalmazta, hanem a dip
lomáciai viszony megszakítását, amit a szovjet követtel is tudattak. Június 25-én 
délelőtt Kristóffy jelentkezett a szovjet külügyi népbiztosnál. Elfoglaltsága 
miatt azonban nem Molotov, hanem helyettese, Visinszkij fogadta és vette át 
a magyar kormány nyilatkozatát a diplomáciai viszony megszakításáról.0'1 

A Szovjetunió közben mindent megtett, nehogy valamiféle incidensre szol
gáltasson okot a magyar—szovjet határon. A magyar vezérkar június 23-i és 
24-i helyzetjelentése egyaránt teljes nyugalomról adott számot a határon. A 
szovjet csapatok részéről hátrafelé való mozgás figyelhető meg. Az orosz jár
őrök részéről barátságos magatartás tapasz balható.,i:> 

A magas rangú német katonai vezetők üzeneteiről értesülve Bárdossy szük
ségesnek tartotta, hogy külügyi vonalról is megerősítést nyerjen a német szán
dékokat illetően. Június 24-én magához kérette a német követet. Emlékeztette, 
hogy Sztójay, valamint Weizsäcker és Woermann útján többször kísérletet tett, 
hogy német—orosz konfliktus esetére a birodalmi kormány Magyarországgal 
kapcsolatos álláspontjáról tájékozódjék, de érdeklődött erről magától a követ
től is. A német hivatalos körök, nyilván a /titoktartás miatt, mindannyiszor ki
tértek a válasz elől, sőt Woermann még azt is kijelentette, hogy „orosz kérdés 
egyáltalán nincs". Június 14-én megérkezett Ribbentrop üzenete, melyben csak 
a határok megerősítését kérte. Látogatása során Haider is azt a kijelentést tette 
Werthnek, hogy bár indokolt lett volna a határ alaposabb megerősítése, most 
már semmit se tegyünk, amivel az oroszokat estleg alarmirozhatnánk. Werth 
akkor nyíltan feltette a kérdést Haldernak: a német hadvezetőség „kíván-e tő
lünk katonai téren valamit", amire Haldert nemleges választ adott. Ezek után 
meglepte Werth mostani közlése, miszerint Himer tábornok felkereste a német 
katonai vezetők üzenetével: „a katonai akcióban való részvételük kívánatos 
volna".m 

Bárdossy furcsállotta a követ előtt, hogy a német katonai vezetés a vezérkar 
útján lép fel ezzel a kívánsággal, holott „ennek kifejezésre juttatása elsősorban 

62 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im. Buenos Aires, 1953. 226. o. ; Európa — História 1990. 251. O. 
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65 HL Ein. Vkf. 1. 1941/5567. 
66 Szent-Iványi: i. m. 155. o. 
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politikai kérdés és így nem a vezérkar, hanem a kormány, illetőleg az alkot
mányos tényezők elbírálása alá esik". A kormány kötelessége mérlegelni, az 
adott esetben milyen akcióra haitáirozza el magát, s ilyen értelemben előterjesz
tést tesz-e az államfőnek. Épp ezért a kormány szükségesnek tartja politikai 
vonalon tisatázni, „vajon a bir. kormány csakugyan kívánatosnak tartja-e, hogy 
az Oroszország elleni akcióban részt vegyünk, s ha igen, konkrétan mi az amit 
óhajtandónak tart." Kérte Erdmannsdorffot, lépjen mielőbb kapcsolatba kor
mányával, s közölje annak válaszát.67 

Bárdossy nem határolta el magát eleve egy esetleges német „kívánság" meg
fontolása elől,.ha az a német politikai vezetés részéről merül fel, azonban szük
ségesnek vélte, hogy felhívja a birodalmi kormány figyelmét néhány olyan ége
tő gondra, melyek a magyar hadsereg bevetése esetén fokozottan jelentkeznek. 

Mindenekelőtt óvatosságra kell intenie a német kormányt a katasztrofáli
san rossz román—magyar viszony, az állandó határincidensek, a felelős román 
államférfiak által hangoztatott ellenrevíziós törekvések miatt. Ilyen körülmé
nyek között mindenkor számítani lehet egy román betörésre „a katonailag igen 
nehezen védhető" déli határon, de hasonlóképpen számolni kell a szlovákokkal 
is, akik a délkelet-európai végleges területi rendelkezésnél szintén revíziós igé
nyekkel szándékoznak fellépni. 

Igen nehéznek ítélte meg Bárdossy az ország gazdasági helyzetét. Az elmúlt 
évi rossz időjárás, a földmívelő lakosságot érintő katonai intézkedések követ
keztében „gazdasági helyzetünk rendkívül súlyosra fordult, aminek immár alig 
elviselhető következményei mindenütt kiütköznek, s nem tudom, nem fognak-e 
nagyobb bajokat felidézni mielő/tit az új termést- betakarítjuk". Súlyosbítja a 
gazdasági helyzetet, hogy „úgyszólván egész vasúti hálózatunkat a német had
sereg rendelkezésére bocsátottuk, bár ennek következményeit Németországnak 
hozott áldozatként szívesen viseltük". 

A vázolt helyzetben a magyar kormány kötelessége az ország erőinek, katonai 
felkészültségének megőrzése. A Duna-völgyi helyzet konszolidálását, Német
ország érdekeivel megegyezően, csak így tudjuk biztosítani. Őszintén meg kell 
mondani, hogy a magyar kormány, mely „változatlan hűséggel és teljes szoli
daritással áll a tengelyhatalmak oldalán", s erről a diplomáciai viszony meg
szakításával már tanúságot is tett, csak nehezen határozná el magát a katonai 
akcióban való részvételre. Mindenesetre a birodalmi kormány kívánságait mér
legelni fogja."8 

Erdmannsdorff késedelem nélkül, még a délutáni órákban beszámolt a német 
külügyminisztériumnak a Bárdossyval folytatott megbeszéléséről. Ennek ap
ropóját a miniszterelnök azon értesülése adta meg, hogy a vezérkari főnökség
hez beosztott német tábornok állítólag közölte a magyar vezérkar főnökével, 
,hogy kívánatos a Szovjetunió elleni előnyomulásban a magyar seregek rész

vétele. A miniszterelnök, aki ezt elsősorban politikai kérdésnek tekinti, annak 
tisztázását kéri, tényleg fennáll-e ilyen irányú német óhaj, és igenlő esetben 
milyen mértékű részvétel kívánatos". 

A német kormány nem sietett a válasszal. Június 26-án Bárdossy kérte a kö
vetet, jelentse kormányának, hálásan venné az azonnali választ, mert a magyar 
kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a német kívánságokhoz igazodjék.'"1" 

67 Uo. 156. o. 
68 Uo. 157—158. O. 
69 DGFP XIII. k. 13 és 24. o. 
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A kormánnyiaíl elégedetlen katonáik, valaimirvt a mépd németek körében fel
vetődött egy szabadcsapat megalakításának gondolata is. Hasonló tervvel fog
lalkozott Albrecht királyi herceg, aki a Waffen SS keretében kívánt szabad
csapatot létrehozni. Június 25-én Himer villásreggeli/t adott, melyen többek kö
zött a német követ és a Volksbund több vezetője mellett Werth, Miklós és 
László tábornokok is részt vettek. Werth iitt adta elő a magyar szabadcsapat 
megalakításának tervét. Annak szervezését és irányítását Himernek és tör
zsének szánták. 

A magyar vezérkar urainak türelmetlensége egyre növekedett. Úrrá lett 
rajtuk az „ismét elkésünk" szemlélet. Ezt csak fokozta a hír, hogy Szlovákia 
június 25-én háborúba lépett a Szovjetunió ellen, holott szintén nem kérték 
fel csatlakozásra. 

A Kassa ellen június 26-án, 13.10-kor végrehajtott provokáció megteremtette 
az alkalmat a hadbalépésre. Három ismeretlen, felségjel nélküli bombázógép 
délkeleti irányból berepült a határtól alig 17—20 km-re fekvő, légvédelemmel 
minimálisan ellátott Kassa fölé és 29 db 100 kg-os bombát dobott a városra. 

A támadást megelőzően már jelentették a vezérkarnak, hogy 12.10-kor három 
szovjet vadászgép géppuskázta Tiszaborkút és Rahó között a Körösmező—Bu
dapest vonatot. 

A történeti kutatás által mindmáig feltáratlan esemény jó alkalmat terem
tett a hadbalépésre. A korábbi elemzéseiben egy szovjet ellencsapással is szá
mító magyar vezérkar számára elfogadható volt a szovjet támadás lehetősége, 
így Werth, a támadás hírét meghallva, minden részletesebb tájékoztatás be
várása nélkül, Barthával együtt azonnal Horthyhoz sietett. Két óra körül ér
hettek a palotába és kérték azonnali kihallgatásukat. Az orosz 'támadás hírének 
előadásával sikerült rávenniük a felháborodó kormányzót, aki az orosz táma
dást szintén nem tartotta kizártnak, hogy a hír valódiságáról, a körülményék
ről való tájékozódás nélkül engedjen Werthék kívánságának. Az 1920. XVII. te. 
2. § 2. bek-ben biztosított jogánál fogva, az országgyűlés utólagos hozzájárulá
sának kikérése mellett, elrendelte a hadseregnek a határon túl történő harcba 
vetését és a hadiállapot beálltának kimondását. Lesülne arcáról a bőr, ha tétlen 
maradna és nem válaszolna a támadásra — fogadta Horthy a megkésve érkező 
Bárdossy miniszterelnököt. Már ki is adta a parancsot a légierőnek a megtorló 
bombázásra.70 Bárdossy az események alakulásának hallatán megkönnyebbült: 
a kormányzói döntés kész helyzet elé állította, megszabadította a hadbalépés 
érdekében feléje irányuló nyomástól. így, ő is magáévá téve a katonáknak a 
szovjet támadásról előadott teóriáját és a kormányzó döntését, a miniszterta
nács ülésére sietett. Az ottani eseménysor, mint a hadbalépést megpecsételő 
akkord leírását a Szakály Sándor által írott, következő tanulmányból ismerheti 
meg az olvasó. 

70 Macartney : i. m. II. k. 25. o. 
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Lóránd Dombrády 

THE ROLE OF THE HUNGARIAN MILITARY COMMAND 
IN THE ENTRY INTO WAR WITH THE SOVIET UNION 

Summary 

This study treats the — finally successful — efforts of the Hungarian military com
mand with the purpose to entry into war with the Soviet Union. The author exami
nes the motives, either home or foreign, which moved the leaders of the Royal Hun
garian Honvéd Army to urge on entering into the war, even in contradiction with 
the conceptions of the government and at the price of pledge. Finally their efforts 
were successful because, with the use of the Kassa provocation, they could win Re
gent Horthy over to the cause. The study examines the role of the German High 
Command which was contradictory to the purposes of the German foreign policy 
only apparently. Hardly were negligible the Hungarian—Roumanian relations, too. 
One of the goals of the study is on one hand to clear up a misunderstanding, namely 
that the Bárdossy-adminiskratian, evading the competence of the Parliament, could 
force the entry into war; on the other hand the author proves that there wasn't any 
declaration of war at all. 

Lóránd Dombrády 

LE ROLE DES CHEFS MILITAIRES HONGROIS DANS L'ENTRÉE EN 
GUERRE CONTRE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Résumé 

L'auteur présente les efforts, aboutissant au succès, de la direction supérieure mi
litaire hongroise, faits en faveur de l'entrée en guerre contre l'Union Soviétique. Il 
examine et analyse tour à tour toutes les raisons intérieures et extérieures qui pous
saient les dirigeants de l'armée à favoriser l'entrée en guerre, à l'opposé de la con
ception du gouvernement aussi, même au prix des offres de service. Le bom
bardement de Kassa vient bien à propos pour gagner l'accord du gouverneur, 
ainsi finalement leur activité a été couronnée de succès. L'étude analyse 
également le rôle s'y rapportant de la direction militaire allemande, qui 
était apparement contraire aux buts de politique extérieure des Allemands, en réa
lité ce rôle convenait à ces buts. Le rapport hungaro—roumain était ici un facteur 
motivant non négligeable. L'auteur de l'essai veut ensuite dissiper l'hétérodoxie se
lon laquelle le gouvernement hongrois, dirigé par László Bárdossy, éludant les dro
its du parlement, aurait forcé l'entrée en guerre, qui n'épuisait pas les critères de la 
„déclaration de guerre" souvent mentionnée. 



Lóránd Dombrády 

DIE ROLLE DER UNGARISCHEN MILITÄRISCHEN LEITUNG 
BEI UNGARNS EINRITT IN DEN KRIEG GEGEN DIE SOWJETUNION 

Resümee 

Der Verfasser behandelt die — letzten Endes erfolgreichen — Anstrengungen der 
ungarischen oberen militärischen Leitung, die zu Ungarns Eintritt in den Krieg ge
gen die Sowjetunion führten. Er untersucht der Reihe nach all die inneren und 
äußeren Motive, die die militärische Leitung bewogen, entgegen den Vorstellungen 
der Regierung auf den Kriegseintritt zu drängen. Ihre Aktivitäten wurden schließ
lich vom Erfolg gekrönt, was dadurch ermöglicht wurde, daß sie die Kaschauer Pro
vokation ausnützend den Reichsverweser für ihre Ziele gewinnen konnte. In der 
Studie wird auch auf die diesbezügliche Rolle der deutschen Heeresleitung einge
gangen, die den deutschen außenpolitischen Absichten nur scheinbar zuwiderlief, in 
Wirklichkeit jedoch mit ihnen in Einklang zu bringen war. Ein nicht zu vernachläs
sigender Motivationsfaktor war dabei das ungarisch—rumänische Verhältnis. Der 
Verfasser legt auch darauf Wert, den Irrglauben zu zerstreuen, wonach das von 
László Bárdossy geleitete ungarische Kabinett den Kriegseintritt die Befugnisse des 
Parlaments ignorierend erzwungen hätte, wobei die Kriterien der oft erwähnten 
„Kriegserklärung" gar nicht erfüllt wurden. 

Лоранд Домбради 

РОЛЬ ВЕНГЕРСКОГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА ВО 
ВСТУПЛЕНИИ ВЕНГРИИ В ВОЙНУ ПРОТИВ СССР 

Резюме 

Автор статьи показывает усилия венгерского военного руководства, предпринятые в 
целях вступления в войну против Советского Союза и увенчавшиеся в итоге успехом. 
Автор последовательно анализирует все те внешние и внутренние причины, которые 
побуждали руководство армии настаивать на вступлении в войну вразрез с сообра
жениями правительства, хотя бы ценой предложения услуг. Деятельность военных 
в конечном итоге увенчалась успехом, что стало возможным благодаря привлече
нию для достижения своих целей регента Венгрии, ссылаясь на оказавшуюся им на 
руку провокацию в Кошице. В статье дается анализ связанной этим роли немец
кого военного руководства, которая лишь носила видимость противоречия с военно-
политичоскими намерениями Германии, на самом же деле совладала с ними. Как 
мотивирующий фактор, нельзя оставить без внимания венгеро-румынские отношения. 
Автор ставит акцент также на рассеивании заблуждения, согласно которому вен
герское правительство, возглавляемое Ласло Бардошши, обойдя права парламента, 
силой вынудило его принять решение о вступлении в войну, что даже не исчерпывало 
критерия так много упоминавшегося „объявления войны". 
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